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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 
บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) 

 
 
วัน เวลา และ สถานที่ 

การประชมุสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัองัคารท่ี 21 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องกรุงเทพ ชัน้ 2 โรงแรม รอยลั ซิตี ้ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายทวี บตุรสนุทร   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. นายพูลศกัดิ์ ตนัสิทธิพันธ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3. นายวิรัช สวุรรณนภาศรี   กรรมการผู้จดัการ 
4.  ดร.เขียน วงศ์สรีุย์   กรรมการ 
5. นางกาญจนา สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
6. นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
7. นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
8. นายพีรพล สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
9. นางสาวสธิุดา สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
10. นางสาวปิยะดา สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
 
ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวปัจญรัตน์  กวีพัฒน์กิติกลุ  ผู้สอบบญัชี แห่งบริษัท ส านกังาน เอเอ็มซี จ ากดั 
 
เร่ิมการประชุม 

นายทวี บตุรสนุทร ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ เป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธาน”)  
ประธาน แถลง ต่อท่ีประชมุว่า ขณะนีมี้ผู้ถือหุ้นมาประชมุโดยตนเองและมอบฉนัทะจ านวน 33 คน 

นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 384,977,714 หุ้น คิดเป็นร้อยละ58.30 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดการประชมุสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2554 
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 ประธาน ได้ชีแ้จงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกบัวิธีการลงคะแนนเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ หรือแต่ละครัง้ หากไม่มีผู้ใดคดัค้านหรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิวาระ
ดงักล่าว หากมีผู้ถือหุ้นคดัค้านหรืองดออกเสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ยกเว้นในวาระ
การแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ จะท าการลงคะแนนเสียงทัง้ผู้ ท่ีเห็นด้วย คดัค้าน หรืองดออกเสียง โดย
จะท าการพิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ คือ 
หน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง จากนัน้ ประธานได้ด าเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้
 
ระเบยีบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 

ประธาน แจ้งต่อทีประชมุว่า บริษัทได้จดัส่งส าเนาบนัทึกรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2553 ให้กบัท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
โดยมีรายละเอียด ตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ซ่ึงมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 7 หน้าด้วยกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นว่าได้
มีการบนัทึกรายงานการประชมุดงักล่าวไว้อย่างถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุได้
พิจารณารับรอง 

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม ประธาน จึงเสนอให้
ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 
 
มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2553 ซ่ึงประชมุไปเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  384,977,714 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการ 

ประธานมอบหมายให้นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด 
ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาให้ท่ีประชมุทราบ พร้อมกบัเสนอท่ีประชมุรับทราบ
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ของหนงัสือเชิญประชมุ ซ่ึง
บริษัทได้จดัส่งให้กบัท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว  
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 นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ได้รายงานภาพรวมของผลการด าเนินงานของบริษทในรอบปี 2553 ให้ท่ี
ประชมุทราบโดยในรอบปี 2553 ท่ีผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมกนัทัง้สิน้ 2,554.04 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 501.76 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 24.45 เม่ือเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
จากการเพ่ิมขึน้ของปริมาณการขายซ่ึงกระจายไปสู่ทกุภาคอตุสาหกรรมตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยมีการขยายธรุกิจไปในกลุ่มยานยนต์ และ ส่ิงพิมพ์ ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิ
รวมกนัทัง้สิน้ 82.24 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 32.69 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 65.98 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีท่ีผ่านมา 
  

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม 
 
 ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกบัประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
 
 นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ได้อธิบายว่า สินค้าของบริษัทถกูน าไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของการผลิตสินค้า
ต่างๆ อาทิ ใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตสี และ ทินเนอร์  
 
 ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกบัผลกระทบต่อบริษัทกรณีท่ีค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึน้  
 
 นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จดัการ สายงานบญัชี และ การเงิน ได้อธิบายว่า 
บริษัทมีการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศบ้างแต่ไม่มากนกั ซ่ึงค่าเงินบาทท่ีแข็งขึน้ท าให้สินค้าน าเข้ามีราคา
หรือต้นทนุท่ีถกูลง แต่เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงได้
ประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาทไม่มากนกั 
 

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถามเพ่ิมเติม เม่ือปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน 
จึงเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา และ รายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการ โดย ประธาน ได้กล่าวสรุปเป็นมติดงันี ้
 
มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา และ รายงาน 
ประจ าปีของคณะกรรมการตามท่ีได้เสนอมา 
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ระเบยีบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และ บญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับปีบญัชีสิน้สุด 31 
ธันวาคม 2553 

 
 ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและ
การเงิน ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจ าปี 2553 ให้ท่ีประชุมทราบ 
 นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจ าปี 2553 ให้ท่ีประชมุ
ทราบโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
งบดลุ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงนิรวม งบเฉพาะกิจการ 
2553 2552 2553 2552 

สินทรัพย์หมนุเวียน 1,126.78 861.79 879.72 744.61 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 211.87 199.77 198.31 190.99 
สินทรัพย์รวม 1,338.65 1,061.55 1,078.03 935.60 
หนีสิ้นหมนุเวียน 925.39 710.37 728.90 629.40 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 5.45 3.44 2.96 3.23 
หนีส้ินรวม 930.84 713.81 731.86 632.63 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 407.81 347.74 346.16 302.97 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,338.65 1,061.55 1,078.02 935.60 
 
งบก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1มกราคม ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
(หน่วย:ล้านบาท) งบการเงนิรวม งบเฉพาะกิจการ 

2553 2552 2553 2552 
รายได้รวม 2,572.40 2,053.18 2,180.07 1,801.94 
ต้นทนุขาย 2,269.19 1,816.05 1,950.18 1,617.55 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 186.23 165.75 139.49 127.50 
ดอกเบีย้จ่าย 9.49 8.78 7.14 6.80 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 25.26 16.04 17.76 10.48 
ก าไรสุทธิ 82.24 49.55 65.50 39.61 
ก าไรสุทธิ ต่อ หุ้น 0.013 0.075 0.099 0.060 
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 ประธาน กล่าวต่อท่ีประชมุว่า รายละเอียดของงบการเงินประจ าปี 2553 ของบริษัท ปรากฎอยู่ใน
รายงานประจ าปีของบริษัท ในหน้าที่ 27 เป็นต้นไป  

 
ประธานได้กล่าว เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เม่ือปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน 

จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 
  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหน้าที่ดแูลการประชมุได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า มีผู้ถือหุ้นมา
ประชมุเพ่ิม 2 คน ท าให้จ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้เป็น 35 คน คิดเป็นจ านวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 
384,995,914 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
 
มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับปีบญัชี
สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  384,995,914 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 
ระเบยีบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 

 
ประธาน แจ้งต่อท่ีประชมุว่า ในปี 2553 บริษัทมีผลประกอบการก าไรสุทธิ 65.63 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

เป็นจ านวน 26.02 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2552 ท่ีมีก าไรอยู่ท่ี 39.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นก าไรต่อ
หุ้น 0.099 บาทต่อหุ้น โดยในปีนีค้ณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.040 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินปันผล
จ่ายรวมทัง้สิน้ 26.40 ล้านบาท โดยเงินปันผลท่ีจ่ายในครัง้นีค้ิดเป็นร้อยละ 40.23 ของก าไรสทุธิของบริษัทใน
ปี 2553 ซ่ึงสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (Dividend Policy) ท่ีอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของก าไรสทุธิ 

 
ทัง้นี ้บริษัทจะท าการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้กบัผู้ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือ

หุ้นของบริษัท ใน วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2554 โดยวนัดงักล่าวคือวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมี
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สิทธิรับเงินปันผล และ ก าหนดให้วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 เป็นวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน และ ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 
2554 

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซกัถาม ประธาน 
จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  
  
มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.040 บาท ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  384,995,914 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 
ระเบยีบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 
ประธาน แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เน่ืองจากเป็นผู้อาจมีส่วนได้เสียในวาระนี ้จึงขอให้ นายชยันรินทร์ สาย

รังษี ฝ่ายจดัการผู้ดแูลการประชมุ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดให้ท่ีประชุมพิจารณาแทน  
 

นายชยันรินทร์ สายรังษี ได้รายงานต่อท่ีประชมุว่า ในปีนีมี้กรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 
4 ท่าน ได้แก่     

1. นายทวี บตุรสนุทร   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. นายพีรพล สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
3. นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี กรรมการ  
4. นางสาวปิยะดา สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 

 
ซ่ึงทัง้ 4 ท่านตามรายนามดงักล่าวเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน และ เป็นผู้ ท่ีเหมาะสมโดยมีความรู้ 

ความสามารถ และ ประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธรุกิจของบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งตามเดมิอีกวาระ
หน่ึงซ่ึงในการแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านนี ้จะท าการลงมติเป็น รายบคุคล ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัส่งประวตัิ
โดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 4 ท่านให้กบัผู้ถือหุ้นดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 
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หลงัจากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม จึงได้

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลดงันี ้ 
  

1) นายทวี บตุรสนุทร  ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์แต่งตัง้นายทวี บตุรสนุทร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหน่ึงด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย  384,995,914 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 
2) นายพีรพล สวุรรณนภาศรี  กรรมการ  
 

 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์แต่งตัง้นายพีรพล สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหน่ึงด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย  384,995,914 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 
3) นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์แต่งตัง้นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าด ารง 
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหน่ึงด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย  384,995,914 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 
4) นางสาวปิยะดา สวุรรณนภาศรี กรรมการ 
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 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์แต่งตัง้นางสาวปิยะดา สวุรรณนภาศรี กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหน่ึงด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย  384,995,914 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 
 

 
มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดปรากฎตามท่ี
ได้กล่าวมาข้างต้น 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2553 และ

ก าหนดค่าสอบบัญชี 
 
ประธาน แจ้งต่อท่ีประชมุว่า โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

แต่งตัง้ นางสาวประภาศรี  ลีลาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664 และ/หรือ นายสชุาติ พานิชย์เจริญ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4475 และ/หรือ นายสมยศ วิวรรธน์อภินยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5476 
แห่ง บริษัท ส านกังาน เอเอ็มซี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2554 และในกรณี ท่ีผู้สอบบญัชี
ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน เอเอ็มซี จ ากดั เป็นผู้ มีอ านาจแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื่นของบริษัท ส านกังาน เอเอ็มซี จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ ทัง้นี ้ส านกั
งานสอบบญัชี และ ผู้สอบบญัชีตามรายนามดงักล่าวข้างต้น ไม่มีความสมัพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กบั
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด และ ก าหนดค่า
สอบบญัชีส าหรับปี 2553 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 555,000.- บาท  ซ่ึงเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา
ประมาณ  50,000.- บาท และในกรณีท่ีมีงานอื่นๆนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ให้
คณะกรรมการเป็นผู้ มีอ านาจพิจารณาก าหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป  
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ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซกัถาม ประธาน จึงเสนอ
ให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีท าหน้าที่ดแูลการประชมุได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า มีผู้ถือหุ้นมา
ประชมุเพ่ิม 2 คน ท าให้จ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้เป็น 37 คน คิดเป็นจ านวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 
385,021,914 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
 
มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีปี 2553 ของบริษัท และ ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย  385,021,914 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง             -0- เสียง 

 
 
ระเบยีบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ 

 
ฝ่ายจดัการผู้ดแูลการประชมุ แจ้งว่าในช่วงท้ายการประชุมนี ้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพ่ิมเติมจ านวน 4 

คน ท าให้จ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้เป็น 41 คน คิดเป็นจ านวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 386,071,114 หุ้น 
หรือ คิดเป็นร้อยละ 58.34 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

 
ประธาน กล่าว ต่อท่ีประชุมว่า ในวาระนีไ้ม่มีการพิจารณาเร่ืองใดๆ แต่จะให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม  

แสดงความเห็น หรือ เสนอแนะใดๆ และ ได้มอบหมายให้นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี กรรมการผู้ จัดการของ
บริษัท ยเูน่ียน อินทราโก้ จ ากดั (มหาชน) หรือ “UIC” ได้ รายงานถึงความคบืหน้าในการน า UIC เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงระหว่างนี ้มีผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกบัธรุกิจของบริษัท UIC 
เพ่ิมเติม ดงันี ้

 
1) ยอดขายของ UIC จะมีโอกาสถึง 1,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม่ และ จะ

สามารถรักษาอตัราก าไรสทุธิท่ีร้อยละ 5 ของยอดขายได้หรือไม่ 
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2) ขณะนีธ้รุกิจของบริษัท และ UIC อยู่ในวฏัจกัรช่วงใดของธรุกิจ และ ถ้าอยู่ในวฏัจกัรขาขึน้ จะมี
ระยะเวลานานเท่าใด  

3) ลกูค้าส่วนใหญ่ของ UIC เป็นกลุ่มใด และ ทางบริษัทจะเสียกลุ่มลกูค้าให้กบั UIC หรือไม่ 
4) UIC มีสดัส่วนในการน าเข้าสินค้าเท่าใด และ สินค้าส่วนใหญ่น าเข้ามาจากประเทศอะไร 
 
นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี ได้รายงานต่อท่ีประชมุว่า ภายหลงัจากท่ีบริษัท ได้รับมติจากท่ีประชมุผู้  

ถือหุ้นให้ด าเนินการน า UIC  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทาง UIC ก็ได้ด าเนินการแปร
สภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และ ได้ด าเนินการยื่นแบบเอกสารค าขออนญุาตเสนอขายหลกัทรัพย์ฯ 
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ “ส านกังาน กลต.” ซ่ึงมีความล่าช้า
บ้างเน่ืองจาก ทางส านกังาน กลต. ยงัมีความเป็นห่วงในเร่ืองของการแข่งขนัทางธรุกิจระหว่างกนัของบริษัท
และ UIC จึงขอให้บริษัท และ UIC ได้มีมาตรการที่จะช่วยป้องกนัเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าธรุกิจของทัง้สอง
บริษัทจะไม่แข่งขนักนั ซ่ึงบริษัท และ UIC จึงได้มีการจดัท าสญัญาความร่วมมือในการด าเนินธรุกิจระหว่าง
กนั และ ยื่นต่อส านกังาน กลต. ไปเม่ือช่วงต้นปีท่ีผ่านมา โดยระหว่างนีไ้ด้มีการพิจารณา และ แก้ไขเพ่ิมเติม 
สญัญา และ ขณะนี ้ทางส านกังาน กลต. ได้ท าการอนมุตัิค าขออนญุาตเสนอขายหลกัทรัพย์ของ UIC แล้ว 
ซ่ึงทางบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกบัการก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการ
ได้รับจดัสรรหุ้นของ UIC โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ UIC ได้ในอตัราร้อย
ละ 50.7692 หุ้น ซ่ึงขัน้ตอนหลงัจากนี ้บริษัทจะท าการส่งเอกสารการจองซือ้ไปให้กบัผู้ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิต่อไป 
ซ่ึงคาดว่าจะอยู่ในราวกลางเดอืนพฤษภาคม ซ่ึงหลงัจากนัน้จะท าการเสนอขายหุ้นในส่วนท่ีเหลือให้กบั
ประชาชนต่อไป โดยบริษัทได้ท าการแต่งตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซียไซรัส จ ากดั (มหาชน) ให้เป็นผู้จดัหลกั
ในการจ าหน่ายหลกัทรัพย์เพ่ิมทนุของ UIC ส าหรับเร่ืองราคาขาย มีการก าหนดเป็นช่วงราคากว้างๆ อยู่ จึงยงั
ไม่สามารถชีแ้จงได้ ทัง้นีค้าดว่าหุ้นของ UIC จะสามารถเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ 
ในราวเดือนมิถนุายน  

 
ต่อจากนัน้ นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น ท่ีได้ถามไว้ในตอนต้น โดยได้

แจ้งว่า ทาง UIC มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ทัง้นี ้เป้าหมายรายได้ท่ีระดบั 1,000 ล้าน
บาทขึน้ไป ทาง UIC เองมีความมุ่งมัน่ท่ีจะไปถึงให้ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงปัจจบุนัรายได้ของ UIC อยู่ท่ี
ราว 292 กว่าล้านบาท โดยหลงัจากท่ีเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้วศกัยภาพของ UIC น่าจะดีขึน้ ส าหรับวฏัจกัร
ของปิโตรเคมีในขณะนีอ้ยู่ในช่วงขาขึน้ โดยราคาสินค้าได้ปรับตวัสงูขึน้มาตัง้แต่ปีท่ีผ่านมา แต่อยา่งไรก็ตาม 
ในปีนีมี้เหตกุารณ์แผ่นดินไหว และ สึนามิท่ีญ่ีปุ่ น ซ่ึงมีผลต่ออปุสงค์และอปุทานในสินค้าของบริษทัมาก 
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ปัจจยัดงักล่าวน่าจะท าให้วฏัจกัรของปิโตรเคมียาวขึน้ แต่ทัง้นี ้ไม่ใช่ว่าสินค้าเคมีทกุตวัจะปรับสงูขึน้ 
เน่ืองจากผลกระทบจากแผ่นดินไหว อาจสร้างความเสียหายให้แก่เคมีบางประเภท  

 
นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี ได้ตอบข้อซกัถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่ของ UIC และ 

โอกาสท่ีจะมีการแย่งลกูค้ากนัระหว่างทัง้สองบริษัท โดยได้ชีแ้จงว่าปัจจบุนัลกูค้าของ UIC ประมาณร้อยละ 
50 มาจากอตุสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่กลุ่มธรุกิจสี และ ท่ีเหลือมาจากอตุสาหกรรมเพอร์ซลันลั แคร์ 
(Personal Care) ซ่ึงท่ีผ่านมาแม้ว่าจะมีการขายสินค้าให้แก่กลุ่มธรุกิจสีเหมือนกนัแต่ยงัไม่เคยมีปัญหาเร่ือง
การแข่งขนักนั และในส่วนของสินค้าในกลุ่มเพอร์ซลันัล แคร์ ทางบริษัทแม่ไม่ได้จ าหน่ายมาตัง้แต่ต้น กลุ่ม
ลกูค้าจึงเป็นคนละกลุ่มกนั นอกจากนี ้ในสญัญาความร่วมมือในการด าเนินธรุกิจตามท่ีได้ชีแ้จงไปแล้ว
ข้างต้น บริษัททัง้สองแห่งก็จะไม่มีการขายสินค้าตวัเดียวกนั ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการซือ้สินค้าต่อกนั ซ่ึง
คณะกรรมการของทัง้สองบริษัทมัน่ใจว่าจะไม่มีความขดัแย้งเกิดขึน้  

 
นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี ได้ตอบข้อซกัถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการน าเข้าสินค้าของ UIC โดยได้ชีแ้จง

ว่า UIC มีการน าเข้าสินค้าจากเอเซีย และ ยโุรป โดยมีการน าเข้าโดยตรงรวมประมาณร้อยละ 85 ซ่ึงต่างจาก
ของบริษัทแม่ท่ีมีการน าเข้าโดยตรงประมาณร้อยละ 20 ทัง้นีก้ารน าเข้าของ UIC ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอล
ล่าร์สหรัฐ และ การท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงจะเป็นไปตามสถานการณ์ท่ีผู้บริหารได้มีการประเมิน  

 
ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า จะได้รับหุ้น UIC โดยไม่เสียเงินใช่หรือไม่ 
นายพีรเจต สวุรรณนภาสรี แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้น UIC โดยจะต้อง

ช าระเงินค่าหุ้นในราคาเดียวกนักบัราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
 
ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกบัจ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่จะสามารถจองซือ้ได้  
นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี แจ้งว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่จ านวน 50.7692 หุ้นจะมีสิทธิในการจองซือ้

หุ้นเพ่ิมทนุของ UIC ท่ีเสนอขายในครัง้นีจ้ านวน 1 หุ้น โดยเศษหุ้นท่ีเป็นทศนิยมจากการค านวณสิทธิจะปัด
ทิง้ 
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เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซกัถามเพ่ิมเติม หรือ แสดงความคิดเห็น ประธาน จึงได้กล่าวขอบคณุผู้
ถือหุ้นและกล่าวปิดประชมุ ในเวลา 11.10 น 

 
 
 
 
 
 

                        _____ ประธานที่ประชุม 
           (นายทวี บตุรสุนทร)   
    

 
 
 
 
                          _____ ผู้บนัทกึการประชุม 
  (นางสาวจันทร์จิรา จุลธีระ) 


